
 
 
 
 
 
 

MODEL DE DEZVOLTARE A AFACERII 
PRIN INOVARE OGLINDIT ÎN STANDARDUL 

PE PĂRŢI SR 13547 
 

Eugenia AGHINII, Florica-Elena IONESCU 
 
 

MODEL OF BUSINESS DEVELOPMENT BY MEANS 
OF INNOVATION REFLECTED IN SEIES SR 13547 

 
 Innovation is one of drivers for the success of organisations. The aim 
of SR 13547 is to help organisations to develop, introduce and maintain a 
framework for syatematic innovation management practices. Establishing such 
a innovation management will allow organisations to become more innovative 
and achieve more success with thir product, service, process, organizational 
design and business model innovations.  
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 1. Introducere 
  
 Asocierea dintre inovare şi afacere pune faţă în faţă două 
aspecte diferite: primul presupune cercetarea, care are ca scop 
promovarea,,noului’’ şi cel de-al doilea presupune activitatea 
desfăşurată în scopul obţinerii de profit. Legătura dintre inovare şi 
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afacere se poate realiza prin transfer tehnologic, în urma căruia 
produsele noi, performante, ajung pe piaţă. 
 Cercetarea-inovarea şi transferul tehnologic se pot realiza şi 
dezvolta numai într-un cadru juridic de reglementări, principii şi norme 
care au la bază dreptul de proprietate intelectuală. 
 
 2. Managementul inovării  
 
 Inovarea poate fi un factor de succes în toate sectoarele unei 
organizaţii şi în toate etapele ciclului de viaţă al produsului/procesului 
(cercetare, dezvoltare, fabricare, distribuire şi marketing, mentenanţă, 
retragerea produsului şi eliminarea sau reciclarea acestuia), cât şi în 
domeniul organizaţional. Derularea unui proces de inovare optim şi 
sistematic impune ca la nivelul organizaţiei să se definească şi să se 
implementeze un management al inovării. 
 Managementul inovării este o componentă a managementului 
general al organizaţiei care prin politica şi strategia sa determină 
gestionarea unui proces de inovare. 
 O schemă generală, de concepţie a managementului inovării, 
ca parte a managementului general al organizaţiei, utilizată în acest 
standard, este prezentată în figura 1. 
 Organizaţia trebuie să evalueze periodic mediul extern şi intern, 
atât cel actual cât şi cel în perspectivă.  
 În analizarea mediului extern se recomandă ca organizaţia să 
ia în considerare: aspectele referitoare la piaţă, legislaţia, 
reglementările specifice domeniului inovării, inclusiv cele din domeniul 
dreptului proprietăţii intelectuale, aspectele economico-sociale şi 
aspectele tehnice şi anume standarde, stadiul tehnicii actuale şi de 
dezvoltare a ştiinţei etc.  
 Organizaţia trebuie să analizeze periodic capabilităţile prezente 
şi viitoare referitoare la inovare, având în vedere următoarele aspecte: 
practicile existente în domeniul managementului inovării, competenţele 
şi cunoaşterea în cultura inovării şi cultura organizaţională, 
performanţele în funcţionare ale echipamentelor şi posibilitatea de 
investiţii din surse interne şi/sau externe referitoare la inovare, 
colaborări externe, modele de afaceri, îmbunătăţiri de produse din 
considerente ecologice, economice şi etice. 
 Ca orice altă activitate managerială, procesul de inovare 
trebuie să fie planificat, implementat, monitorizat şi controlat. 
 Procesul de inovare este specific fiecărei organizaţii şi diferă în 
funcţie de tipul, dimensiunea şi gradul de dezvoltare a acesteia. 
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Activităţile aferente procesului de inovare trebuie să fie determinate, 
adaptate la dimensiunea, structura şi caracteristicile specifice 
organizaţiei. 

 
 

Fig. 1  Schemă generală, de concepţie a managementului inovării, ca parte a 
managementului general al organizaţiei 

 
 Fiecare etapă şi fază a procesului de inovare, la orice nivel de 
desfăşurare, trebuie gestionată ca un sistem. 
 În concordanţă cu politica, strategia, viziunea şi obiectivele 
inovării, procesul de inovare presupune următoarele etape, conform 
figurii 2: 
 - managementul ideilor, presupune generarea, identificarea şi 
colectarea, evaluarea şi selectarea ideilor; 
 - dezvoltarea proiectului de inovare, presupune existenţa unui 
plan detaliat cu obiective, acţiuni, măsuri şi rezultate clare care sunt 
urmărite pe parcursul desfăşurării proiectului de inovare; 
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 - protecţia şi exploatarea rezultatelor, presupune utilizarea celor 
mai bune modalităţi de protecţie a proprietăţii intelectuale; 
 - lansarea pe piaţă, presupune evaluarea situaţiei proprietăţii 
intelectuale, un plan de dezvoltare şi de vânzare, un plan de producţie, 
clienţi, feedbackul de la utilizatori etc. 

 
Fig. 2  Reprezentare schematică a procesului de inovare 
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 Performanţa afacerii dezvoltată prin inovare se concretizează 
prin crearea de valoare care se reflectă în următoarele rezultate: rata 
de creştere a veniturilor, rata de creştere a profitului operaţional, rata 
rentabilităţii economice, rata de rotaţie a stocurilor, rata de creştere a 
numărului de angajaţi, consolidarea poziţiei pe piaţa concurenţială. 
 
 3. Managementul proprietăţii industriale 
 
 Proprietatea intelectuală este o formă a proprietăţii private care 
se referă la ”creaţiile minţii”. Aceasta are în vedere protejarea 
produsului inteligenţei umane şi garantarea beneficiului consumatorilor 
de a se folosi de acest produs. Protecţia legală pe care o oferă 
proprietatea intelectuală permite ”creatorilor” să-şi vadă munca 
recunoscută şi eforturile răsplătite, astfel încât creativitatea şi inovaţia 
să fie încurajate. 
 În toate domeniile proprietăţii intelectuale, protecţia legală 
acoperă rezultatul sau expresia creaţiei. Nu sunt protejate ideile, ci doar 
modul lor de exprimare. 
 Protecţia se poate naşte prin efectul legii, aşa cum este cazul 
drepturilor de autor sau ca urmare a solicitării acestor drepturi şi 
eliberarea unor titluri de protecţie ca urmare a examinării cererilor de 
protecţie de către instituţii publice specializate, aşa cum este cazul 
drepturilor de proprietate industrială.   
 Pentru a obţine această protecţie este necesară realizarea unei 
strategii de concepere şi implementare a condiţiilor necesare şi 
suficiente realizării acestui deziderat. 
 Procesul de management al inovării se înscrie în strategia 
organizaţională, care presupune îmbunătăţiri periodice ale produselor, 
tehnologiilor sau serviciilor oferite. Pentru a se constitui într-un potenţial 
avantaj competitiv, inovaţia (considerată ca finalitate a procesului de 
inovare) trebuie să devină obiect al proprietăţi intelectuale. 
 Obiectele proprietăţii intelectuale sunt proprietatea industrială, 
drepturi de autor şi drepturi conexe precum şi altele. 
 Proprietatea industrială cuprinde creaţii (invenţii, desene şi 
modele industriale), semne distinctive (mărci, denumiri de origine, 
indicaţii geografice, nume comerciale). 
 Drepturile de autor includ următoarele:  
 a) obiecte ale dreptului de autor (cărţi, broşuri sau alte scrieri, 
standarde şi alte documente de standardizare, elaborate de 
organismele de standardizare recunoscute, conferinţe, alocuţiuni, 
predici, opere dramatice şi muzical-dramatice, opere coregrafice şi 
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pantomime, compoziţii muzicale, opere cinematografice sau similare 
etc.)  
 b) producţii derivate din cele de mai sus: traduceri, adaptări, 
aranjamente muzicale, alte transformări de opere literare sau artistice. 
 c) culegere de opere literare şi artistice care, prin modul de 
alegere şi dispunere a materialelor, constituie creaţii intelectuale, 
precum: enciclopedii, antologii. 
 Alte drepturi de proprietate intelectuală sunt programele pentru 
calculator, tipografiile, secretul comercial, produselor semiconductoare, 
noi soiuri de plante etc. 
 Toate aceste obiecte, inclusiv combaterea concurenţei neloiale, 
sunt protejate prin respectarea principiilor de bază ale Convenţiei de la 
Paris, în baza legilor naţionale, Regulamentelor comunitare sau, după 
caz, a unor convenţii internaţionale (de exemplu Convenţia Brevetului 
European pentru brevetul european). 
 Obiectele de bază ale proprietăţii industriale se protejează prin 
depunerea unei cereri de protecţie la autoritatea naţională, comunitară 
sau internaţională care asigură protecţia, examinarea îndeplinirii 
condiţiilor de protecţie şi, în caz afirmativ, eliberarea unui titlu de 
protecţie: brevet de invenţie ori de soi de plantă sau, după caz, 
certificat de înregistrare pentru marcă, desen, model de utilitate etc. 
Organizaţia trebuie să stabilească şi să aplice un proces sistematic şi 
controlat de management al proprietăţii intelectuale. Acest proces 
trebuie să fie aliniat la obiectivele generale ale organizaţiei, să fie 
adecvat scopului şi integrat cu celelalte procese de management ale 
organizaţiei. Procesul de management al proprietăţii intelectuale trebuie 
să aibă stabilite obiective măsurabile a căror realizare să contribuie la 
atingerea obiectivelor strategice ale organizaţiei. 
 Strategia de proprietate intelectuală trebuie să fie parte a 
strategiei organizaţiei în deschiderea unei noi afaceri, menţinerea pe 
piaţă a afacerilor existente sau extinderea pe noi pieţe a afacerilor 
existente. 
 Elementele de bază ale strategiei de proprietate intelectuală 
sunt următoarele: 
 
 a) protecţia proprietăţii intelectuale; 
 b) respectarea drepturilor de proprietate intelectuală atât 
asupra creaţiilor proprii, protejate de către organizaţie cât şi asupra 
creaţiilor utilizate de către organizaţie şi protejate de către terţi; 
 c) gestionarea proprietăţii intelectuale şi managementul 
portofoliului de drepturi de proprietate intelectuală; 
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 d) supravegherea pieţei prin utilizarea strategică a valenţei 
informaţionale a drepturilor de proprietate intelectuală. 
Organizaţia trebuie să aloce resursele necesare pentru procesul de 
management al proprietăţii intelectuale umane, financiare, 
informaţionale şi materiale. 
 Identificarea inovaţiei se aplică tuturor activităţilor de inovare, în 
conexiunea lor directă cu managementul proprietăţii intelectuale, 
desfăşurate în cadrul unei organizaţii, începând cu definirea şi 
aplicarea criteriului noutăţii la nivelul organizaţiei. Elementele noi şi 
inovative ale creaţiilor se raportează la soluţiile existente în stadiul 
actual al tehnicii şi se determină modul şi calea protecţiei prin obiectele 
proprietăţii intelectuale.  
 Gestionarea, componentă a managementului proprietăţii 
intelectuale, cuprinde etapele pe care le parcurge produsul/procesul 
(respectiv obiectele proprietăţii intelectuale) de la faza de inovare până 
la protejare, respectiv valorificare.  
 Exploatarea proprietăţii intelectuale înseamnă valorificarea 
avantajelor proprietăţii intelectuale pe care le aduce titularului, atât prin 
utilizarea lor ca mijloace de susţinere a exploatării drepturilor de 
proprietate intelectuală, cât şi prin obţinerea de câştiguri din 
transmiterea acestor drepturi.  
 În practică, exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală 
se realizează în cadrul a două categorii de acţiuni:  
 
 – utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală direct de către 
titularul drepturilor; 
 – transmiterea drepturilor conferite de titlurile de protecţie. 
 
 4. Transfer tehnologic 
 
 Prin transfer tehnologic se transmite dreptul de proprietate 
intelectuală, de la organizaţiile inovatoare către organizaţiile 
beneficiare, în scopul aplicării acestor rezultate în industrie şi în alte 
activităţi generatoare de profit.  
 În transferul tehnologic sunt implicaţi deţinătorul de tehnologie, 
solicitantul şi un broker de tehnologie (persoană fizică sau entitate de 
transfer tehnologic cu expertiză şi certificare care asigură şi facilitează 
transferul).  
 Obiectul transferului tehnologic îl constituie rezultatul 
activităţilor de cercetare, inovare şi dezvoltare tehnologică pentru care, 
în general, există cel puţin un drept de proprietate intelectuală care 
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constă în cunoştinţe, produse, procese, metode, tehnologii, 
documentaţie de execuţie, programe pentru calculator, baze de date, 
know-how şi secrete comerciale. 
 Se pot transfera rezultatele activităţilor de cercetare, inovare şi 
dezvoltare tehnologică în sine şi/sau drepturile de proprietate 
intelectuală. 
 Formele de protecţie a rezultatelor cercetării depind de tipul 
activităţii de cercetare (fundamentală, industrială sau de dezvoltare 
tehnologică), aşa cum rezultă şi din tabelul de mai jos. 
 

Rezultat al cercetării, inovării şi 
dezvoltării tehnologice 

Formă de protecţie 

Soi de plantă nou, distinct, uniform şi 
omogen 

Brevet de soi de plantă 

Produs, proces, tehnologie Brevet de invenţie sau model de 
utilitate 

Design creativ, inclusiv design pentru 
textile - confecţii, interfeţe grafice 
utilizator 

Desen sau model industrial 

Denumire de produs, tehnologie servicii 
ataşate 

Marcă 

Microcipuri, configuraţia tridimensională 
a straturilor care compun un produs 
semiconductor  

Topografie a unui produs 
semiconductor 

Denumire de produse de o anumită 
calitate sau reputaţie, atribuită originii 
geografice 

Indicaţie geografică 

Secret comercial Acord de confidenţialitate  
Operă culturală, artistică şi literară, 
inclusiv programe pentru calculator şi 
baze de date 

Drepturi de autor  

 
 Etapele necesare pentru realizarea unui transfer tehnologic 
sunt reprezentate în figura 3, unde prin organizaţie se înţelege atât 
ofertantul de tehnologie inovativă, cât şi beneficiarul de tehnologie 
inovativă. 
 În etapa 1 are loc contactul între entitatea de transfer 
tehnologic şi organizaţie, pe parcursul căreia entitatea de transfer 
tehnologic desfăşoară vizita în cadrul organizaţiei, urmată de realizarea 
auditului tehnologic. Anterior vizitei‚ entitatea de transfer tehnologic 
trebuie să cunoască organizaţia şi să identifice domeniile de activitate 
ale acesteia; majoritatea informaţiilor pot fi găsite în documentele de 
publicitate ale organizaţiei. Entitatea de transfer tehnologic trebuie să 
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pregătească un pachet de informaţii cu propriile servicii şi beneficii pe 
care le oferă. 
 În etapei 2, profilul tehnologic al organizaţiei se stabileşte prin 
identificarea cerinţelor tehnologice şi a ofertelor tehnologice, rezultate 
din raportul de audit. 
 

 
 

Fig. 3  Etape de realizare a transferului tehnologic 
 
 În etapa 3, entitatea de transfer tehnologic desfăşoară activităţi 
de identificare a clienţilor potenţiali prin compararea ofertelor de 
tehnologie cu cererile de tehnologie pe baza unei analize SWOT a 
tehnologiei. 
 În etapa 4, entitatea de transfer tehnologic oferă suport 
organizaţiilor prin informaţii despre programele de finanţare, evaluarea 
eligibilităţii acesteia şi ideii de proiect şi consultanţă pentru întocmirea 
cererii de finanţare şi a documentaţiilor aferente (studii de fezabilitate, 
planuri de afaceri, studii de piaţă, analize cost-beneficiu), precum şi a 
documentaţiei pentru obţinerea de credite bancare în vederea realizării 
transferului tehnologic şi de asemenea consultanţă/informare privind 
drepturile de proprietate intelectuală.  
 Etapa 5 constă în oferirea de către entitatea de transfer 
tehnologic a unei asistenţe tehnice la negocierea contractului de 
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transfer tehnologic, încheiat între cele două organizaţii, ofertantă şi 
beneficiară de tehnologie inovativă. 
 Etapa 6 constă în evaluarea transferului tehnologic de către 
entitatea de transfer tehnologic, printr-o procedură adecvată şi calculul 
impactului transferului tehnologic asupra situaţiei economico-financiare 
a organizaţiei ca urmare a realizării transferului tehnologic. 
 
 5. Evaluarea capabilităţii de inovare şi a  
 performanţei managementului inovării 
 
 Pe durata ansamblului de procese întreprinse pentru 
dezvoltarea unei afaceri prin inovare este necesară evaluarea periodică 
sau continuă a capabilităţii de inovare a organizaţiei şi a performanţei 
managementului inovării.  
 Pentru organizaţii, evaluarea capabilităţii de inovare şi a 
performanţei managementului inovării este necesară pentru 
identificarea de politici, strategii şi acţiuni care implică inovare cu scopul 
de a creşte competitivitatea acestora pe piaţă. 
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